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  ۵ص ماه دستمزد کارگران سبالن پارچه ٧تعويق  ـ
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  ۵ص چند جمله از زبان يک فعال کارگری ـ
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  ۶ص سرريز بحران سرمايه به صنايع خودروسازی ـ

  ۶ص اعتصاب می کنند» ايرفرانس«کارگران  ـ
  ٧ص در اروپا سرکشی بحران و سير صعودی نرخ بيکاری ـ
  ٧ص کارگر معدن در چين ھيچ خبری نيست ٢٦از سرنوشت  ـ
  ٧ص کارگران لوله سازی اھواز و ترفند کثيف سرمايه دار ـ
  ٨ص يک سال زندان برای يک فعال کارگری ـ
  ٨ص بحران سرمايه و سرنوشت دردناک کارگران مھاجر ـ
  ٩ص پای درد دل يکی از کارگران کارخانه ھای قند ـ
  ٩ص خ دولت سرمايه به اعتراض معلمانشالق و زندان، پاس ـ
  ١٠ص »ی يک يورو ھم نبايد به سرمايه داران کمک کردحت« ـ
  ١٠ص اعتراض کارگران در آتن ـ
  ١٠ص کار و قراردادھای موقت سرمايه ـ
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 بردگان مزدی مهدورالدم: کارگران افغان
ھمه بردگان مزدی سرمايه انسان ھای ساقط شده از ھستی اجتماعی و محروم 

با اين ھمه، حتی بخش ھايی از بردگان . از آزادی ھا و حقوق انسانی ھستند
بخش ھايی از . مزدی بسی محروم تر از ساير محرومان جھان ھستند

گاری فرصت يافته اند قدرت پيکار خويش را در دنيا که روزی روز کارگران
ھر سطحی در مقابل نظام سرمايه داری به صف کنند در قياس با ساير 
ھمزنجيران خويش که اين فرصت را پيدا نکرده اند در موقعيت کم و بيش 

اما بخش ھای عظيمی از کارگران جھان را انسان ھايی . بھتری قراردارند
و در تمامی طول زندگی برده وار خود قادر به تشکيل می دھند که ھمواره 

ً از لحاظ شدت استثمار و . چنين صف آرايی تاثيرگذاری نشده اند اينان طبعا
فقر و ستم کشی و بی حقوقی شرايط بسيار وخيم تر و فاجعه بارتری را تحمل 

کارگران افغان درشمار اين انسان ھای نفرين شده و داغ لعنت . می کنند
تاريخ زندگی اين کارگران تاريخ تحمل . رمايه داری ھستندخورده جھنم س

فاجعه پشت سر فاجعه، تاريخ قلع و قمع توسط تمامی بخش ھای مختلف 
شريک و رقيب و غربی و شرقی و الئيک و دينی و ھمه نوعی طبقه سرمايه 

تاريخ زندگی اينان تاريخ استثمارشدن در مرگبارترين ابعاد . دار دنياست
سرمايه . رمايه در بند بند جھان نفرت بار سرمايه داری استممکن توسط س

ھايی که اين بردگان مزدی نگون بخت سرمايه فقط برای طبقه سرمايه دار 
حکم قطعی و بی چون و . ايران توليد کرده اند سر به کھکشان ھا می سايد

ه چرای سرمايه درمورد اينان کار مادام العمر در بيغوله ھای مرگبار تخليه چا
و کارگاه ھای ساختمانی و سنگ بری و گاوداری و معدن کاوی و سياھچال 

در سگ » استراحت«ھای ديگر توليد سود برای سرمايه داران و لحظاتی از
. النه ھا و بازتوليد نيروی کار برای ادامه اين تراژدی روزمره بوده است

از اين نفرين  نه يک نسل بلکه چندين نسل سرمايه داران ايرانی و دولت آن ھا
شدگان دوزخ سرمايه را به ھارترين و سفاکانه ترين شکل ممکن استثمارکرده 
اند و ھمواره و در طول چندين دھه اين استثمارشدگان داغ لعنت خورده را 

نيروی . موجودات غيرقانونی، قاچاقی و بدون مجوز حيات به شمارآورده اند
و، ازاين  رمايه داری ايران بودهکار کارگر افغان ارزان ترين کاالی بازار س

مھم تر، ابزاری برای ھر چه ارزان تر ساختن بھای نيروی کار کارگران 
سرمايه داران ايران اين نيروی کار شبه رايگان را به . ايرانی بوده است

وحشيانه ترين شکل ممکن استثمار می کرده اند، از آن به عنوان سالحی 
کل نيروی کار بھره می گرفته ند و در  برای ھرچه ارزان تر ساختن بھای

ھمان حال از يک سو شالق تعقيب و دستگيری و اخراج را لحظه ای از 
باالی سر اين توده وسيع کارگر دور نمی کرده اند و از سوی ديگر به 
احساسات ملی و ناسيوناليستی کارگران ايرانی عليه آنان دامن می زده و 

کارگران افغان در لحظه لحظه شبانه روز . افغان کشی راه می انداخته اند
سيالب سھمگين سرمايه را به دريای بيکران سرمايه ھای سرمايه داران 
ايران سرريز می ساخته اند و درھمان حال بچه ھايشان از حق تحصيل در 

دولت سرمايه داری ايران از ھيچ نوعی از . مدارس ايران محروم بوده اند
نژادپرستی، . اين کارگران دريغ نکرده استتوحش نظام بردگی مزدی عليه 

فاشيسم، ناسيوناليسم، ستم قومی و دينی و ھمه ستمگری ھای ديگری که ذاتی 
به محض کمبود نان، حق خريد نان از . سرمايه اند عليه اينان اعمال شده است

اين کارگران سلب شده است و ھزارھزار کودک آن ھا حتی از خوردن نان 
فروش فرزندان خردسال  نظام ننگين سرمايه داری. اند خالی محروم مانده

آنان به تجارتگران فحشا و باندھای خريد و فروش اعضای بدن را به پديده 
خيل عظيمی از آنان درخدمت مافيای . عادی زندگی شان تبديل کرده است

اين مواد ھم باعث گسترش ھرچه  مواد مخدر قراردارند و با توليد و توزيع
ی خانمان سوز اعتياد می شوند و ھم به ثروت اندوزی ھرچه بيشتر بيشتر بال

صد نفر صد . سرمايه داران انسان کش اين حوزه توليد سرمايه کمک می کنند
جستجوی کار و آوارگی و ھنگام گريز از  نفر از اين کارگران در شرايط

و خطر دستگيری پليس سرمايه در اين يا آن جاده اسير حوادث مرگبار شده 
به جای اين که نانی به فرزندان خويش در جھنم محل تولدشان برسانند خبر 

  . داغ تازه زندگی آنان ساخته اند  مرگ خود را

کارگران افغان بسيار بيش از آنچه که از دست طبقه سرمايه دار ايران و 
دولت آن کشيده اند و می کشند از دست سرمايه داران ھموطن و ھمکيش 

تان، پاکستان، ھند، چين و در يک کالم سرمايه جھانی کشيده خويش در افغانس
اين بردگان مزدی درعين حال مشمول شکل ھای بس ھولناک تری . اند

جنگ چندين ساله اردوگاه . ازجنايت و قساوت و سفاکی سرمايه بوده اند
سرمايه داری دولتی شوروی پيشين عليه ھست و نيست اين دوزخيان نفرين 

جعه ھجوم قرون وسطايی طالبان و قتل عام سراسری توسط شده سرمايه، فا
جوخه ھای مرگ دولت دينی سرمايه داری ارمغان کاخ سفيد سرمايه 
آمريکايی، اسارت برده وار به صورت نيروی پيشمرگ اشرار طالبان و 
حکمتيار و دار و دسته ھای مجاھد ديگر و ھمه نوع باليای ديگر نظام 

  . گری بر سر اينان فرود آمده استسرمايه داری يکی پس از دي

اما گويی اين ھمه مصيبت و بال و فاجعه کافی نبوده است که اينک کارگران 
افغان بازھم از زمين و آسمان آماج تعقيب پليس و نيروی سرکوب دولت 

بر اساس گزارشات روزنامه ھا در ھمين . سرمايه داری ايران قرارگرفته اند
نفر از اين کارگران آواره توسط نيروی  ١٢٠٠٠چند روز گذشته بيش از 

بازپس . انتظامی دستگيرشده اند و درمعرض اخراج از ايران قراردارند
فرستادن اين جمعيت عظيم به افغانستان تنھا معنايش روانه ساختن آن ھا به 
برھوت مرگ ناشی از گرسنگی و نيز به جوخه ھای مرگ جنگ ارتجاعی 

دفاع از کارگران افغان و . آن ديار است جاری بين آمريکا و طالبان در
دولت سرمايه داری ايران وظيفه حتمی و بی  اعتراض به اين اقدام ضدانسانی

  . قيد و شرط کارگران ايران و تمام کارگران دنيا است

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ٨٧آبان  ١٦
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 سازمان تأمين اجتماعی و آمار سوانح کار
 ٧٥ھزار و  ٢٤ر آمار سازمان تأمين اجتماعی اعالم کرده که در سال گذشته در مجموع مدير کل دفت

مورد به گروه  ٨٤١ھزار و  ٦حادثه در مراکز و محيط ھای مختلف کار در سراسر جامعه روی داده که 
 اين. مربوط می شده است ٣٤تا  ٣٠مورد نيز به گروه سنی  ٤٥٢ھزار و  ٤سال و حدود  ٢٩تا  ٢٥ سنی

سال  ٧٠مورد و برای سالخوردگان باالی  ١٣سال را فقط  ١٥سازمان کل حوادث دامنگير افراد کمتر از 
در باره اين که ارقام منتشره سازمان تأمين اجتماعی پيرامون سوانح محيط . فقره گزارش کرده است ٤٤

مار درستی در دست سوانح ساالنه محيط کار را شامل می گردد بدبختانه ھيچ آ کار چند درصد مجموع
کافی است فقط آمار حوادث . »رنگ رخساره گواھی دھد از سر ضمير« اما به قول معروف . نيست

سال را مالک قرار دھيم تا ميزان صحت ھمه آمارھای ديگر و کل اعداد و  ١٥مربوط کودکان کار زير 
مار سازمان در طول يک مطابق گزارش آقای مدير دفتر آ. ارقام اعالم شده سازمان مذکور مشخص شود

با اين ھمه، حتی !! کودک کار در حين استثمار توسط سرمايه داران دچار حادثه شده است ١٣سال فقط 
ھمين آمار و ارقام دست و پاشکسته بيانگر شدت بيرحمی و قساوت نظام سرمايه داری در کشتار و قلع 

  . وقمع انسان ھای کارگر در محيط ھای کار و توليد است

  ٨٧آبان  ١٥
 

 هم درمی آيد» شورای اسالمی کار«وقتی که حتی صدای 
اکنون ديگر حتی اعضای شوراھای اسالمی 
. کار ھم سخن از بی حقوقی کارگران می گويند

اينان که ساليان دراز ابزار جلوگيری از 
ھرجنب و جوش ضدسرمايه داری وحتی ھر 

بوده اند و  اقدام اعتراض آميز توده ھای کارگر
ھستند، اکنون زبان به پايمال شدن حقوق 

 «يکی از اينان گفته است . کارگران گشوده اند
شورای كارگری حتی حق دفاع صنفی از 
كارگران ندارد، ھمه چيز در كارخانه ھا بايد 
تحت نظر كارفرما باشد و كارفرما ھم مثل برده 
دار، يك لقمه نان می اندازد جلوی ما و می 

نبايد در مورد حق و حقوق كارگران  :گويد
ھمين عضو قديمی  .»ددخالت كنيد و دفاع كني

در « شورای اسالمی اضافه کرده است که 
حكومت، : حقيقت می شود اين طور عنوان كرد

حكومت برده داری نوين است، يعنی االن بايد 
اضافه كار اجباری بمانيد، ھركس نماند اخراج 

گر حرف بزنيد، ا! حق اعتراض نداريد !است
حق سنوات نداريد، حق صحبت  !اخراجيد

نداريد، حق فكر نداريد، سنديكا، تشكل، كميته، 
 ...دارد لحتی فكر كردن به آن اخراج را به دنبا

اين مملكت حكومت ديكتاتوری است و در 
در اين مملكت  .حاکم استحقيقت خفقان مطلق 

وانين كاری در دولت ق. حرف اصال نبايد بزنی
مدی نژاد بيشتر به نفع كارفرمايان است تا اح

وزير كار و امور اجتماعی دولت . كارگران
ما : احمدی نژاد در يك مصاحبه مطبوعاتی گفت

كار فرما را مستقيم حمايت می كنيم و اين يعنی 
   »...عدم پايبندی به قوانين كارگری

اين که حتی عمله و اکره نظم بردگی مزدی ھم 
بر زبان رانند بسيار خوب نوع اين حرف ھا را 

اما واقعيت اين است که گفته ھای اينان . است
 نبايد ھيچ کارگری را نسبت به تشکل

دچار توھم » شورای اسالمی کار«ضدکارگری 
پرده « ضرب المثل معروفی است که . سازد

برخی از . »نشينی بی بی از بی چادری است
سردمداران و گردانندگان شوراھای اسالمی کار 

مروز سخن از ظلم کارفرما می گويند صرفاً به ا
اين دليل که در قلمرو مجادالت درون طبقه 
بورژوازی به عنوان خدم و حشم يک بخش 

برخی . مورد غضب بخش ديگر قرار گرفته اند

» خانه کارگر« از شوراھای اسالمی کار که به 
اصالح « و دارودسته ھاشمی رفسنجانی و 

ز عبای مخالفت با نزديک ھستند امرو» طلبان
کارفرما را به تن می کنند زيرا عده ای از 

مثل (کارفرمايان و دولتمردان حاکم سرمايه 

مناقشات  در چھارچوب) وزير کار احمدی نژاد
درونی طبقه خود خواستار ادامه مزدوری آن ھا 

ھيچ کارگری نبايد گول عوام فريبی ھای . نيستند
ز ھم ھمان اين ھا ھمين امرو. اينان را بخورد

نقش ديروز خويش را به شيوه ھای ديگری 
صدر و ذيل حرف ھای آن اين . بازی می کنند

است که باند احمدی نژاد مدافع کارفرماست و 
البد باند رفسنجانی و خاتمی و ديگر دولتمردان 

و البد کارگران بايد !! ديگر مدافع کارگر است
برای برکناری احمدی نژاد و عروج بخش اخير 

قله ھای قدرت در انتخابات آينده رياست به 
جمھوری شرکت کنند و بارديگر به سياھی 

ھيچ يک . تبديل شوند» اصالح طلبان« لشکر 
از اين حرف ھا طبعاً به اين معنی نيست که ھيچ 
عضو شورای اسالمی کار ھيچ شانسی برای 
گسستن از اين تشکل ضدکارگری و پيوستن به 

ً منظور اين ن. توده ھمزنجير خود ندارد ه، مطلقا
اما . ما بايد برای اين پيوستن تالش کنيم. نيست

در ھمان حال بايد اين تشکل ضدکارگری را 
و نه از زاويه  - دقيقا از زاويه ضدسرمايه داری 

افشا  -دفاع از اين يا آن بخش سرمايه داری 
کنيم و بدين سان با درايت و ھوشياری الزم از 

انی ھای اعضای افتادن به دام مخالف خو
شوراھای اسالمی کار برای تبديل کارگران به 
سياھی لشکر اين يا جناح از سرمايه داران 

  . بپرھيزيم

 ٨٧آبان  ١٥
  

 ماه کار بدون دستمزد ١٣کارگران چوب طالقان و 
ماه است که  ١٣کارگران کارخانه چوب طالقان 

قبال فروش  و استثمار شده اند و در کار کرده
نيروی کار خويش ھيچ ريالی دستمزد دريافت 

سرمايه داران صاحب کارخانه ادعا . نکرده اند
می کنند که وضعيت بد مالی آن ھا مانع 

آنان البته برای خريد . پرداخت دستمزدھا است

مواد خام و مصالح توليد، برای ھزينه استھالک 
ماشين آالت، برای حمل و نقل محصوالت توليد 

ه توسط کارگران، برای فروش اين شد
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محصوالت و برای ھمه اين امور از وضعيت 
بازار فروش . مالی بسيار خوبی برخوردارند

محصوالتشان بسيار پررونق است و سودھايی 
که کارگران توليد می کنند و بر سرمايه ھای 

پرداخت . آنان می افزايند بسيارکالن است

ن ترجيح دستمزد به کارگران امری است که آنا
می دھند از قبول آن بپرھيزند زيرا اضافه کردن 
اين دستمزدھا به کوه سودھا و سرمايه ھايشان 

ماه ھا . بسيار باب طبع تر و مطلوب تر است
است که کارگران عليه اين ستم صاحبان سرمايه 

. دست به اعتراض زده اند و مبارزه می کنند
آنان خواستار پرداخت فوری ھمه حقوق معوقه 

  . خود ھستند

  ٨٧آبان  ١٥

  

 !عليه هجوم بحران سرمايه به زندگی خود به پا خيزيم
انعی  يچ م ه ھ ا ب دون اعتن ازد بحران سرمايه داری ب يش می ت ه پ ان ب . ھمچن

ھزار را پشت  ٢٠٠شمار قربانيان بيکاری چند روز اخير فقط در آمريکا رقم 
اده است ر نھ وج . س ان ف ر جھ ا در سراس ازی ھ ان خودروس وده بردگ وج ت ف

ه سوئد در . مزدی را بيرون می ريزند آمار بيکاری ناشی از بحران در جامع
بانگ می زنند  ھزار گذشت و حاکمان سرمايه ٢٠طول مدت يک ماه از مرز 

د شد ١٠٠که اين رقم در چند ماه آينده بسيار بيشتر از  ر خواھ رخ . ھزار نف ن
االی بيکاری در کليه کشورھای اروپای غربی به  رده است% ١٠ب . صعود ک

ا ه اروپ ی  دولت ھای عضو اتحادي ا سطح صفر و حت سقوط رشد اقتصادی ت
ری و دست اول  وان عوارض قھ ه عن ده ب ای آين ر از آن را در روزھ ايين ت پ
وين  دون شک بمب ھای ويرانگر ن ه ب ه ای ک د، حادث رده ان بحران تصديق ک

د ساخت غ  .بيکاری را يکی پس از ديگری منفجر خواھ ون مبل ا کن  ٥٠٠٠ت
ميليارد دالر آمريکا به عنوان ھزينه بحران بر معيشت لغزان توده ھای کارگر 
ا ھست و نيست  ده می رود ت اه ھای آين ه در م ن ھزين سرشکن شده است و اي
ود غرق سازد ر در خ اک ت ه دردن ر چ ازھم ھ ی را ب ين الملل ارگر ب ه ک . طبق

وده نژادپرستی و فاشيسم به عنوان عوارض مس ه ت تقيم بحران سرمايه داری ب
د دان نشان می دھ ا چنگ و دن ا . ھمزنجير بيکار و گرسنه و آواره م در ايتالي

وزان  دارس دانش آم ه تفکيک م م ب رمايه حک اح راست افراطی س ت جن دول
رورش را  ه سطوح داده و بودجه آموزش و پ اجر در ھم ان مھ بومی با کودک

ه  در سوئد حاکمان. سخت کاھش داده است ادر ب ه ق د ک رده ان سرمايه اعالم ک
تند ل از . پرداخت ھزينه زندگی مھاجران نيس ی قب ران دولت سرمايه حت در اي

شروع طغيان و ورود امواج سرکش و انسان کش بحران دستور داده است که 
دارس  تانی در م ورده افغانس ت خ ده و داغ لعن رين ش ان نف ام کودک ت ن از ثب

ھمگين بحران در جامعه سرمايه داری ايران به توفان س. کشور جلوگيری کنند
د  انی خواھ ارگر قرب وده ھای ک يش از بسياری جوامع ديگر از ت طور قطع ب

ونی . گرفت دين ميلي ت چن ه جمعي ا ب نه م ران گرس ر از ھمزنجي ا نف ون ھ ميلي
د شد زوده خواھن ا شتاب . بيکاران گرسنه قبلی اف ازھم ب الم معيشتی ب ای اق بھ

زل ھولناک باال خواھ د رفت و سطح دستمزدھای واقعی به گونه رقت باری تن
ا تشديد . خواھد يافت ی ناشی از کاھش قيمت نفت ب کسری عظيم بودجه دولت

استثمار ما و از محل آخرين ته مانده ھای نان فرزندان گرسنه ما تامين خواھد 
  . شد

ی کارگر بحران پديده ذاتی نظام سرمايه داری است اما تاوان آن را ما توده ھا
د افراطی و اضافی و . دنيا پرداخت می کنيم بحران سرمايه داری بحران تولي
در اين نظام عظيم ترين بخش توليدات و محصول کار . بی مھار سرمايه است

انسان ھا به طور مستقيم به صورت سرمايه در می آيد و بر کوھساران عظيم 
ه ھ. سرمايه ھای قبلی افزوده می شود تند و سرمايه ھايی ک ال سود ھس ه دنب م

ت،  وب اس ودھای مطل رخ س ه ن تيابی ب تلزم دس ا مس ته آن ھ د پيوس بازتولي
ق  ديد و تعمي تثمار و تش ه محصول اس اال ک رخ ب يم و ن م عظ ا حج ودھای ب س

ده . استثمار مستمر توده ھای طبقه ماست جھان موجود سراسر از سرمايه آکن
له . است ين از سرمايه و سلس ال عظيمدرجه اشباع کره زم ه فلک  جب سر ب

ايی  کشيده سرمايه ھا به حدی رسيده است که اقيانوس بيکران اضافه ارزش ھ
ردن  رای سيراب ک يم ب د می کن ه لحظه تولي ان لحظه ب ا در سراسر جھ ه م ک

ذير آن د اشتھای سيری ناپ اف نمی دھ ه حجم ٤در طول فقط . کف سرمايه  دھ

ه سرمايه . ابر شده استبر ٨٠ ھای صادرشده به جوامع مختلف جھان ن ھم اي
د  ابود خواھن ه ن برای آن که سرمايه باقی بمانند بايد با خود سود بياورند، وگرن

ه . شد ی وقف ديد ب تثمار و تش د، اس ی کن ودآور م رمايه را س ه س املی ک ا ع تنھ
ل اشباع . استثمار نيروی کار کارگران است از ھمين روست که در نقطه مقاب

ر  شاھد اشباعکره خاکی از سرمايه،  ھولناک و مرگبار ھمين کره خاکی از فق
طُرفه اين است که ھمين اشتھای سيری . و گرسنگی ميلياردی کارگران ھستيم

ا ماشين  ناپذير سرمايه برای سودآوری باعث جايگزينی ھرچه بيشتر کارگر ب
می شود و اين جايگزينی سرمايه را از تنھا عامل سودآوری خود يعنی نيروی 

ه کار ک رخ سود را ب ه کاھش ن رايش ب دين سان گ د و ب ارگران محروم می کن
ی آورد ود م رمايه داری. وج ران س ه بح ا را ک دگی م يالب وار زن در  س

اھر و گسترده  محاصره خود گرفته و تھديد به نيستی می کند از بالفعل شدن ق
  . ھمين گرايش سرمايه جھانی به کاھش نرخ سود ناشی می شود

  ! ھمزنجيران
خطر تھاجم بحران سرمايه داری به آخرين بازمانده ھای معيشتی ما بسيار 

ما ھم اکنون در بدترين و وخيم ترين شرايط  .جدی، حتمی و گسترده است
ميليون ھا تن . چندين ميليون از توده ھمسرنوشت ما بيکارند. زندگی می کنيم

نمور توليد سود  از کودکان طبقه ما در حاشيه خيابان ھا يا در سياھچال ھای
جمعيت کثيری از زنان . سرمايه با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند

ما ھمين حاال با ھمه . طبقه ما در برھوت بيکاری مجبور به تن فروشی ھستند
اين معضالت دست به گريبان ھستيم و سيالب عظيم بحران اين وضع را به 

گيری از غرق شدن در برای جلو. صورت چشمگيری وخيم تر خواھد کرد
ما قدرت مقابله با تعرض سرمايه و بحران . اين سيالب بايد چاره ای بينديشيم

مشکل ما اين است که اين قدرت را به کارنگرفته ايم و برای به . آن را داريم
برای به کارگيری اين قدرت . کارگيری آن برنامه ريزی نکرده ايم و نمی کنيم

اين است که حول مطالبات پايه ای خود متحد و اولين کاری که بايد بکنيم 
متشکل شويم، اتحاد و تشکلی که نيروی تک تک ما را در مبارزه با سرمايه 

« به نظرما، سرمايه ستيزترين شکل تدوين اين مطالبات . به نمايش درآورد
و مناسب ترين ظرف برای چنين » منشورمطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران

پس از ايجاد شورای کارگری حول . شورای کارگری است اتحاد و تشکلی،
مطالبات پايه ای خود، بايد متناسب با وضعيتی که داريم راھکار مناسب آن 

در مراکز داير کار و توليد برای اعمال قدرت متحد . وضعيت را به کاربنديم
ومتشکل خود بايد از راھکار اعتصاب استفاده کنيم و درمورد کارخانه ھای 

ل و درمعرض تعطيل بايد کارخانه ھا را به تصرف درآوريم و برنامه تعطي
تنھا با اعمال قدرت متشکل  .ريزی و اداره توليد را خود به دست گيريم

شورايی و ضدسرمايه داری و کاربرد اين راھکارھا می توانيم راه تھاجم 
  . مبيش ازپيش سرمايه داران و دولت آن ھا به زندگی جھنمی خود را سد کني

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ٨٧آبان  ١٥
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 ماه دستمزد کارگران سبالن پارچه ٧تعويق 
ماه است که  ٧کارگران سبالن پارچه در اردبيل 

. موفق به گرفتن دستمزدھای خود نشده اند
سرمايه دار صاحب کارخانه مطابق معمول به 

يت بد مالی از پرداخت حقوق بھانه وضع
 ٧تأخير طوالنی مدت . کارگران سرمی پيچد

کارگر  ١٥٠ماه پرداخت دستمزدھا تمام 
کارخانه و افراد خانواده ھای آن ھا در وضعيت 
بسيار وخيم معيشتی و گرسنگی و فالکت قرار 

کارگران تا سرحد ممکن زير بار . داده است
نه آلونک آنان اجاره بھای ماھا. بدھکاری ھستند

ھای خود را نپرداخته اند و بر ھمين اساس مدام 
درمعرض تھديد به اخراج از منازل و اجبار به 

کارگر کارخانه عليه  ١٥٠. بيابان نشينی ھستند
اين وضعيت و عليه جنايات صاحبان سرمايه به 
. شکل ھای مختلف دست به اعتراض زده اند

آنان به نھادھای مختلف دولتی رجوع کرده و 

با ھمه اين ھا تا . فرياد اعتراض سر داده اند
. لحظه حاضر به ھيچ نتيجه ای دست نيافته اند

کارگران خواستار پرداخت فوری دستمزدھای 
  . معوقه و تضمين ادامه اشتغال خود ھستند

  ٨٧آبان  ١٤

  

  

 وضعيت وخيم منصور اسانلو در زندان
منصور اسانلو فعال سنديکاليست و رئيس ھيئت 

ديکای شرکت واحد ھمچنان در زندان مديره سن
پروانه اسانلو ھمسر ايشان در . به سر می برد

مصاحبه با يکی از روزنامه ھای دولتی از 
سخت گيری ھای بازھم بيشتر دستگاه ھای 
. اعمال قھر سرمايه عليه او خبر داده است

اسانلو از ناراحتی ھای جسمی زيادی رنج می 
ات دارو و درمان کشد اما زندانبانان کليه امکان

و معاينات پزشکی را از وی سلب کرده اند و 
. حتی از رسيدن ميوه به او جلوگيری می کنند

ارتباطات تلفنی و مالقات وی با خانواده بيش از 

شرايط زندگی او در . پيش محدود شده است
زندان وخيم است و مخاطرات فراوانی جانش 

ی اسانلو يک فعال سنديکاي. را تھديد می کند
است و بارھا در جريان محاکمات يا مصاحبه 
ھای خود اعالم کرده است که صرفاً 
درچھارچوب قوانين دولت سرمايه داری برای 
دستيابی به برخی تسھيالت و بھبودھا در زندگی 

کميته «. کارگران شرکت واحد تالش می کند
در عين » ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

نديکاليسم و بر مرزبندی صريح و قاطع با س
متن مبارزه مستمر با ھر نوع منحل سازی 

جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر در باتالق 
رفرميسم و قانونمداری سرمايه، از ھمان آغاز 
به دستگيری اسانلو و ساير سنديکاليست ھای 
 ھمراھش دست به اعتراض زده است و اينک
بار ديگر ادامه اسارت و تشديد فشار بر او را 

   .اطعانه محکوم می کندق

  ٨٧آبان  ١٤

  

  

 چند جمله از زبان يک فعال کارگری
من در يکی از کارخانه ھای اطراف تھران ... «

کار قراردادی کوتاه مدت و فقدان . کار می کنم
ھر نوع تضمين اشتغال از جمله مھم ترين 
. مشکالت زندگی ما کارگران اين کارخانه است

ماھه  ٣اردادھای ما در اين جا در چھارچوب قر
ماھه کار می کنيم و استثمار می  ٦و يا حداکثر 

شمار کارگرانی که با اين مشکل دست و . شويم
. نفر ھم بيشتر است ٣٠٠پنجه نرم می کنند از 

عده ای از کارگران قديمی و دارای پيشينه کار 
اما سرمايه دار صاحب شرکت  طوالنی ھستند،

به طور مثال  به تدريج و به بھانه ھای مختلف،
به علت بيماری ھای رايج چند روزه، آن ھا را 
اخراج می کند و به جای آن ھا کارگران جوان 

  » .را با قراردادھای موقت استخدام می کند

  نقل به مضمون و با تلخيص

  ٨٧آبان  ١٤

  

 گسترش سرکوب معلمان و ضرورت مبارزه آنان عليه سرمايه
ساير نيروھای سرکوب سرمايه عليه مبارزات جاری کارگران  تھاجم پليس و 

شدت اين ھجوم در مدت اخير به ويژه در مورد جنب و . تشديد شده است
. جوش ھا و خيزش ھای اعتراضی معلمان بسيار بارز و آشکار بوده است

معلمان زيادی دستگير شده اند، شماری از ھمسرنوشتان آن ھا تھديد به مرگ 
اجتماع روز . امه ھای تھديدآميز به خانه ھای آنان ارسال شده استشده اند و ن

عده زيادی از دستگيرشدگان آن روز . مھر ماه آن ھا درھم کوبيده شد ١٢
احکام ماه ھا حبس و شالق پشت سر ھم از . ھمچنان در زندان به سر می برند

مان سوی دادگاه ھای سرمايه برای فعاالن اعتراضات يکی دو سال اخير معل
واقعيت اين است که دولت سرمايه داری . صادر شده و در حال صدور است

مبارزات معلمان را به عنوان بخش مھمی از جنبش کارگری ايران بسيارجدی 
گرفته است، حال آن که با کمال تأسف شمار بسيار زيادی از خوِد معلمان آن 

کارھا و راه ھای چنان که بايد و شايد به موقعيت و مکان و چشم انداز و راھ

خواب و خيال . درست پيشبرد مبارزات خويش توجه نکرده اند و نمی کنند
مبارزه صنفی بر پايه مصوبات قانونی پارلمان سرمايه، در مدار نظم سياسی 
و مدنی سرمايه داری، در پناه سيستم حقوقی و قضايی نظام بردگی مزدی و 

م زنجير مرگ ھولناکی در چھارديواری مصالح و ملزومات بقای اين نظا
است که اين بخش از معلمان بسيار سفت و سخت بر دست و پای خويش و 

ھمه چيز حاکی است که توده وسيعی از . جنبش جاری خود بسته اند
ھمزنجيران معلم ما به رغم بيداری و اطالعات اجتماعی و دانش سياسی 

ست درس نگرفته خويش از تاريخ مبارزه طبقاتی در ايران آن گونه که الزم ا
آنان بايد بدانند که قانون سرمايه در سراسر جھان قانون . و تجربه نياموخته اند

موافقت اين نظام با تشکل صنفی و . سود و حاکميت مناسبات کار مزدی است
حقوق قانونی و قراردادھا و مبانی زندگی و مدنی و نوع اين حرف ھا يکسره 

رؤياھا با قوانين ارزش افزايی سرمايه و  اين موکول به درجه انطباق و تناسب
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طبقه سرمايه دار ايران و دولت . مصالح استيالی نظام سرمايه داری است
با زندان و شالق  و جمھوری اسالمی چه با زبان و چه ھای آن اعم از سلطنت
و ھر وسيله ديگری اعالم کرده اند که اين خواسته ھا  و تيرباران و حمام خون

تا جايی که به طبقه کارگر و بخش ھای مختلف اين طبقه مربوط  و انتظارات
می شود اصالً و ابداً با مصالح ارزش افزايی سرمايه و بقای نظام سرمايه 

اين واقعيتی است که حديث يک قرن زندگی طبقه . داری ايران جوردرنمی آيد
 چشم. کارگر و پيام صريح ھر دم و بازدم مبارزه طبقاتی در جامعه ماست

نظام سرمايه داری در . بستن بر اين واقعيت ھيچ چيز جز خودفريبی نيست
اينجا به حکم مقتضيات ماندگارسازی خود حتی به خودی ھا و به فرزندان 
خلف سرمايه و مزدوران و عمله و اکره نافرمان خود ھم رحم نمی کند و 

ی محارم خيلی راحت امثال اکبر گنجی را سال ھا به زندان می اندازد يا برا
معلمان نمی توانند در  .ديگری چون ھاشم آغاجری حکم ارتداد صادر می کند

سرمايه داری حاکم بر ايران دنبال  نظام تسلط چھارچوب مصالح و شرايط
تجربه نشان داده است که ھر چه طبقه کارگر و . حقوق و مطالبات خود باشند

يسم سنديکاليستی و صنف ھر بخشی از اين طبقه از جمله معلمان زنجير رفرم
بازی قانونی را محکم تر بر دست و پای خود ببندند، نيروی انتظامی و ساير 
نيروھای سرکوب سرمايه نيز جری تر و مصمم تر برای سرکوب ھر گونه 

طبقه خود روی  معلمان بايد به جنبش واقعی. اعتراضی آنان بسيج خواھند شد
يه، جنبشی که بايد تمام کارگران را کنند، جنبش توده ھای کارگر عليه سرما

از معلم و کارگر صنعتی و پرستار و راننده و ھمه بخش ھای ديگر طبقه 
منشورمطالبات پايه ای طبقه کارگر «کارگر را به صورت شورايی حول 

 . متشکل سازد و به سوی برچيدن کل بساط سرمايه پيش رود »ايران

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

 ته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری کمي

 ٨٧آبان  ١٣

 

 »شايان کوشا« اعتصاب کارگران 
جاده  ٢٤در کيلومتر » شايان کوشا« کارخانه 

اين شرکت شمار زيادی . قديم کرج قرار دارد
کارگر را استثمار می کند و در زمره توليد 
کنندگان قطعات نيم ساخته برای صنايع 

نه ھای ايران خودروسازی از جمله کارخا

کارگران اين شرکت مدتی . خودرو و سايپا است
است که دستمزدھای خود را دريافت نکرده اند 

 ٨و بر ھمين اساس از صبح روز چھارشنبه 
و چرخ کار و  دست به اعتصاب زده ٨٧آبان 

کارگران . توليد را از گردش بازداشته اند

خواستاری پرداخت فوری و بی قيد و شرط 
  .خود ھستنددستمزدھای 

  ٨٧آبان  ١٢

  
  

 سرريز بحران سرمايه به صنايع خودروسازی
صنايع خودروسازی و تراست ھای غول پيکر 
اين حوزه صنعتی در تحمل بار بحران سرمايه 
داری در قياس با ساير صنايع به طور معمول 
. در خط مقدم جبھه سرريز بحران قراردارند

اخبار زير فشرده گزارشاتی است که از 
ت برخی کارتل ھای عظيم بين المللی موقعي

تراست . خودروزسازی انتشار يافته است
صنعتی بنز اعالم کرده است که زير فشار 
کاھش تقاضا و از دست دادن بازار فروش برای 

بنز . ھفته توليد خودرو را متوقف می سازد ٥
 ١٢دسامبر تا  ١١تاريخ اين توقف را در فاصله 

ايه داران صاحب سرم. ژانويه اعالم کرده است
کارگر را  ٥٠٠٠کرايسلر نيز در نخستين گام 

آنان ھمزمان در تالشند تا . اخراج کرده اند
سرمايه ھای خويش را در سرمايه ھای يک يا 
چند غول عظيم خودروسازی ديگر ادغام کنند، 
پديده ای که وقوع آن رايج ترين راھکار سرمايه 

ه روند بحران ھموار. برای مقابله با بحران است
تمرکز سرمايه و تشکيل تراست ھای ھرچه 
عظيم تر سرمايه داری، بلعيدن سرمايه ھای 
کوچک توسط سرمايه ھای بزرگ تر با ھزينه 
ھای نازل و در يک کالم پااليش سرمايه را 

صاحبان کرايسلر برای . سخت تشديد می کند
ادغام اين شرکت در تراست بين المللی جنرال 

ارن صاحب شرکت اخير موتورز با سرمايه د
ھمين  آنان درعرض. وارد گفتگو شده اند

» رنو«و  »نيسان« مذاکرات برای يکی شدن با 
بازار فروش اصلی کرايسلر . نيز تقال می کنند

گزارشات حاکی است که مقدار اين . آمريکاست
. کاھش يافته است% ٣٠فروش تا ھمين امروز 

نيز  از اين دو که بگذريم، تراست صنعتی رنو
چندين کارخانه مھم خود را در مناطق مختلف 
جھان از جمله ترکيه، روسيه و اسلوونی را 

اين شرکت . برای چند ھفته تعطيل می کند

کارگر را در  ٣٠٠٠ھمزمان طرح بيکارسازی 
نيسان ژاپن از  .دستور کار خود قرار داده است

خطوط توليد  جمله شرکت ھای ديگری است که
ليس را متوقف می کند و خود در شرق انگ

 ٥ھمزمان ميزان توليد خود را در ژاپن به مدت 
مؤسسه ديگری از نيسان به . ماه کاھش می دھد

کارگر را در معرض  ٥٠٠نام نيسان موتورز 
در سوئد انحصار عظيم . اخراج قرارداده است

کارگر را اخراج  ٥٠٠٠ولوو تا امروز حدود 
کارگر ديگر را  ٦٠٠٠کرده و بيش از 

نوع . درمعرض بيکاری قطعی قرار داده است
اين اخراج ھا و بيکارسازی در مورد ھمه 

خودروسازی ديگر دنيا نيز کم و  کارخانه ھای
   .بيش صدق می کند

  ٨٧آبان  ١٢

 

 اعتصاب می کنند» ايرفرانس«کارگران 
در » ايرفرانس«کارگران شرکت ھواپيمايی 

اعتراض به مصوبات اخير دولت سارکوزی 
باره افزايش سن بازنشستگی دست به در

دولت سرمايه داری فرانسه . اعتصاب می زنند
سن بازنشستگی کارگران را به گونه ای 

ميزان اين افزايش . چشمگير افزايش داده است

سال  ٦٥سال به  ٥٥برای کارگران پرواز از 
مطابق ھمين مصوبه سن بازنشستگی . است

به  ٦٠از  و سال باالتر می رود ٥خلبانان نيز 
کارگران ايرفرانس اعالم . تغيير می يابد ٦٥

نوامبر اعتصاب  ١٤کرده اند که از صبح روز 
 ١٨خود را آغاز می کنند و آن را تا آخر روز 

دور . روز ادامه می دھند ٥ھمين ماه به مدت 
نخست اعتصاب کارگران در اعتراض به 

کارگران . افزايش سن بازنشستگی خواھد بود
اند که در صورت امتناع دولت  اعالم کرده

سارکوزی از الغای فوری مصوبات جديد دور 
آنان . دوم اعتصاب را تدارک خواھند ديد
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تصريح می کنند که اين مبارزات تا دستيابی به 
نتيجه مطلوب و عقب نشينی قطعی دولت 

  .سرمايه داری دنبال خواھد شد

   ٢٠٠٨نوامبر  
  

 در اروپا سرکشی بحران و سير صعودی نرخ بيکاری
آمار بيکارسازی ھا در اتحاديه اروپا و در 
حوزه ھای مختلف کار و توليد با شتابی 

در جامعه سوئد در . سھمگين اوج می گيرد
ھمين ماه  ٢٧فاصله ميان شروع اکتبر تا روز 

اين رقم در تاريخ . نفر اخراج شدند ١٥٠٠٠
چند دھه اخير سرمايه داری سوئد بی سابقه 

وبگر و بسيار قدرتمند آغاز بحران سرک. است
دھه نود سده پيش در وخيم ترين روزھای 

 ٣٠وقوع خود شمار بيکارشدگان را برای ھر 
طبقه کارگر . نفر باال برد ١٥٠٠٠روز تا 

اسپانيا در قياس با ساير کشورھای عضو 
اتحاديه اروپا بيشتر آماج طغيان سيل 

در اينجا نرخ . بيکارسازی قرارگرفته است
به % ٥اری درفاصله يک ماه از رسمی بيک

اين نرخ در فرانسه ھم . افزايش يافته است% ٩
. را پشت سر نھاده است% ١٠اکنون مرز 

آنچه تا امروز رخ داده صرفا آغاز بيکارسازی 
ھمه چيز با صدای بلند فرياد می زند . ھا است

که جمعيت کارگران بيکار قاره به سرعت از 
  . چند ده ميليون بيشتر خواھد شد

 ٢٠٠٨نوامبر 

  

  

 کارگر معدن در چين هيچ خبری نيست ٢٦از سرنوشت 
شبانه روز از آخرين حادثه ريزش  ٣بيش از 

تا لحظه حاضر اجساد  .معدن در چين می گذرد
کارگر را از زير آوار معدن خارج  ٣بی جان 
کارگر از کل کارگران حاضر در  ٧. کرده اند

شيفت کاری توانسته اند از خطر فاجعه کشتار 
 ٢٦ زند و ازناشی از وقوع حادثه بگري

ھمه . معدنچی ديگر کماکان ھيچ اثری نيست

اين کارگران در يکی از معادن زغال سنگ 
اين معادن در شمار پرتلفات . کار می کرده اند

ترين مراکز کاری دنيا ھستند و، به بيان صريح 
تر، کشتارگاه ھای ھميشه فعال سرمايه برای 
ريختن خون کارگران در پای درخت سود 

آبياری دشت ھای عظيم توليد ارزش  سرمايه و
در معادن سرمايه . اضافی به شمار می آيند

کارگر قربانی  ١٣داری چين ھر روز حداقل 
   .سرمايه جھانی می شوند سود آوری

 ٢٠٠٨نوامبر 

  

   

 کارگران لوله سازی اهواز و ترفند کثيف سرمايه دار
 

رمايه دار مالک س. ماه ھا است که کارگران لوله سازی اھواز سرگردانند
شرکت که سازمان تأمين اجتماعی کل کشور است از شروع سال جاری تا 

در اوايل ھمه . کنون به ھزاران ترفند برای اخراج کارگران دست زده است
جا غوغا کردند که شرکت اسير وضعيت بد مالی است و مجبور است که 

نه با موج تصميم سرمايه دار صاحب کارخا. ھمه کارگران را بيکار سازد
اين مبارزات تحت تأثير . نيرومند اعتراض و مبارزه کارگران مواجه شد

عوامل تعيين کننده ای مانند فقدان تشکل شورايی و ضدسرمايه داری 
کارگران، عدم توسل توده ھای کارگر به راھکارھای مؤثر اعمال قدرت 
متحد طبقاتی و به طور مشخص تصرف کارخانه، محدود ماندن 

تحرک اعتراضی خوِد کارگران شرکت و بی بھره ماندن از  وبدرچھارچ
حمايت مؤثر عملی کارگران ديگر مراکز کار و توليد و پاره ای ضعف ھای 

مالکان کارخانه برای بيکارسازی کارگران . نتيجه ای نينجاميد ديگر به ھيچ
برنامه ريزی کردند و با ھدف خاموش ساختن صدای اعتراض آنان چنين 

ً در ليست سازمان تأمين اجتماعی  وانمود کردند که بيکارشدگان را عجالتا
با گذشت زمان کارگران دريافتند که حتی وعده معرفی آنان . قرارخواھند داد

ً ترفندی در کنار ھمه ترفندھا بوده  به سازمان تأمين اجتماعی نيز صرفا
تنظيم سرمايه دار شرکت که خوِد سازمان تأمين اجتماعی است ليستی . است

کرده و ھمه کارگران اخراجی را به جای ثبت نام با ھويت اصلی شغلی و 
پيشينه طوالنی مدت اشتغال در کارخانه لوله سازی اھواز، به عنوان 
کارگران قراردادی اين و آن حوزه کار ساختمانی يا تأسيسات و مانند اين ھا 

توطئه ھای  نتيجه اين. در اسنادی ساخته و پرداخته به ثبت رسانده است
شرارت بار اين است که کارگران دارای سوابق طوالنی عمالً حتی از ھمان 

کاله برداری و جنايت سرمايه داران . مبلغ ناچيز حق بيمه ھم محروم شده اند
اين ھا ھمه شاخ و برگ ھای ريز توطئه ای . اما اصالً به اين جا ختم نشد

نکشيد که پرده ھا از ھمه سو  طولی. بسيار عظيم تر و جنايتکارانه تر بودند
معلوم شد که شرکت با ھيچ نوع معضل مالی و کمبود نقدينگی و . باال رفت

دعوا بر سر لحاف « از اين حرف ھا مواجه نبوده است و به قول معروف 
تمامی غوغاھای سرمايه بر سر سود کالن و کالن تر و استثمار  .»مال است

برنامه ريزی اصلی سرمايه دار . ستھولناک و ھولناک تر بردگان مزدی ا
مالک شرکت آن بود که کارگران دارای سوابق طوالنی کار و پيشينه 

را به برھوت بيکاری  استخدام رسمی را اخراج کند، آن ھا و خانواده ھايشان
و گرسنگی رھسپار سازد، حتی بيمه بيکاری آن ھا را ھم مصادره و چپاول 

ھمه اين ترفندھا و انجام اين شرارت ھا کند و ھم زمان در کنار پيشبرد 
کارگران جديدی را به صورت قراردادی و با نازل ترين دستمزد به کار 

سرمايه دار صاحب شرکت در تدارک پيشبرد اين سياست . بگمارد
جنايتکارانه بوده است و تا امروز بخش قابل توجھی از برنامه ھای خود را 

  .است به پيش برده و عمالً به اجرا نھاده
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در ھمان نخستين » کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری«ما در 
روزھای تعطيل کارخانه و شروع توطئه ھای کثيف صاحبان سرمايه چند 
بار درمورد عوام فريبی ھا و دروغ بافی ھای سرمايه داران به کارگران 

ه در ھمان زمان با تشريح وضعيت روز زندگی و کار و مبارز. ھشدار داديم
کارگران تصريح کرديم که تشکيل شورای کارگری، تصرف کارخانه و 
استمداد از ھمه ھمزنجيران در سراسر ايران برای حمايت از شورای خويش 

ما در آن زمان گفتيم که برای . تنھا راھکار درست و اميد بخش مبارزه است
د بايعقب راندن سرمايه داران و خنثی ساختن توطئه ھای کارگرکش آن ھا 

بايد از ورطه استيصال و سردرگمی و بی قدرتی خارج . اعمال قدرت کرد
بايد حصار اعتصاب توخالی و راه بندان بی تأثير را پشت سر نھاد و . شد

ما توضيح داديم که کارگران . کارخانه را از دست سرمايه دار خارج ساخت
گفتيم . آيندخود به خوبی از عھده اداره کارخانه و برنامه ريزی توليد برمی 

که کارگران در صورت جلب حمايت توده عظيم ھمسرنوشت و ھمزنجير 
خويش خواھند توانست دولت سرمايه داری را به تھيه رايگان مواد اوليه و 

ما اين ھا . مصالح توليد کارخانه برای شورای کارگری خويش مجبور سازند
شفاف نشان داده که را با تأکيد گفتيم و تجربه تلخ مجادالت اين دوره بسيار 

ھمه چيز فريادمی زند که کارگران برای . اين توصيه ھا درست بوده است
اجتناب از تحمل شکست و غلتيدن به ورطه بيکاری و گرسنگی جز تصرف 
کارخانه توسط شورای ضدسرمايه داری راه ديگری در پيش روی خود 

مبارزه طبقاتی  .به نظر ما برای اين کار ھنوزھم دير نشده است. نداشته اند
بايد کارخانه را تصرف کنيم و . جبر زندگی ما و ھميشه در پيش روی ماست

مگر نه اين است که . ھمه توطئه ھای سرمايه داران را نقش برآب سازيم
سرمايه دار در تالش است تا شما را اخراج کند و کارخانه را با نيروی کار 

که او برای دستيابی به  بازھم ارزان تر اداره نمايد؟ مگر نه اين است
کارگر  ٦٠٠سودھای ھر چه کالن تر کمر به مرگ و نيستی تمامی شما 

کارخانه و چند ھزار افراد خانواده شما بسته است؟ مگر نه اين است که 
کارخانه با مشکل مالی مواجه نيست؟ بازار پررونق برای فروش محصوالت 

و . رشار دوخته استوجود دارد و سرمايه دار چشم به سودھای طاليی س
باالخره، و مھم تر از ھمه، مگر نه اين است که لایر به لایر و تمامی اجزای 
ھستی کارخانه محصول مستقيم کار و استثمار شما توده ھای کارگر است؟ 
پس چرا سرمايه دار می تواند شما را اخراج و گرسنه و نيست و نابود سازد 

بگيريد و او را اخراج کنيد؟ ما يک بار  اما شما نمی توانيد کارخانه را از او
ديگر به طور جدی تأکيد می کنيم که اگر می خواھيد به ورطه خانمان سوز 
بيکاری پرتاب نشويد بايد شورای ضدسرمايه داری خود را تشکيل دھيد و 

از درون شورا برای اداره کارخانه و برنامه ريزی . کارخانه را تصرف کنيد
دست کمک به سوی تمامی ھمزنجيران خود در . ينيدکار و توليد تدارک بب

نفت و گاز و حمل و نقل و خورو سازی ھا و آب و برق و جاھای کليدی 
با اتکا به قدرت جمعی طبقه کارگر دولت سرمايه داری را . ديگر دراز کنيد

زير فشار قرار دھيد تا ھمه امکانات الزم برای اداره کارخانه را به صورت 
 . يار شما گذاردرايگان در اخت

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ٨٧ آبان ١٢

  

 يک سال زندان برای يک فعال کارگری
اتھام محاربه  ھمان گونه که پيش بينی می شد،

افشين شمس قھفرخی منتفی شد و او به يک سال 
مستند دادگاه برای . حبس تعزيری محکوم شد
قانون مجازات  ٥٠٠صدور اين حکم ماده 

ھرکس « : اسالمی است که نص آن چنين است 
عليه نظام جمھوری اسالمی ايران يا به نفع 
گروه ھا و سازمان ھای مخالف نظام به ھر نحو 

تبليغی نمايد به حبس از سه ماه تا يک فعاليت 

حکم يک سال زندان . ».سال محکوم خواھد شد
به افشين شمس ابالغ شده و  ٨٧آبان  ١١ديروز 

روز مھلت  ٢٠او از اين تاريخ به مدت 
. درخواست تجديد نظر در اين حکم را دارد

محمد شريف، وکيل شمس، در صدد ارسال 
. کم استاليحه درخواست تجديد نظر در اين ح

انتظار می رود که اين حکم در دادگاه تجديد 
نظر کاھش يابد به طوری که شمس بتواند بدون 

تحمل زندان بيشتر آزاد شود، زيرا او ھم اکنون 
بيش از چھار ماه است که در زندان به سر می 

افشين شمس بايد ھرچه زودتر و بی قيدو  .برد
   .شرط آزاد شود

  ٨٧ابان  ١٢

  

  

 بحران سرمايه و سرنوشت دردناک کارگران مهاجر
اين روزھا در کنار سيالب عظيم بيکارسازی ھايی که در سراسر جھان 
سرمايه داری به راه افتاده تراکم ھولناک اجساد کارگران مھاجر در ال به الی 

اينان در ميان کل داغ لعنت . اين سيالب ھا بسيار چشمگير استامواج 
سرمايه . لعنت خورده تر ھستند خوردگان جھنم سرمايه موجوداتی بازھم داغ

داری فقط تا جايی نيروی کار اينان را می خريد که صرف نظر از ارزانی 
 در. شبه رايگان آن، اھرمی برای فشار بر بخش ھای ديگر توده کارگر باشد

شرايط توفانی شدن بحران سرمايه و تعطيل گسترده مراکز کار و توليد و 
ً جايی برای فروش نيروی کار اين نفرين  جمعيت بسيارعظيم بيکاران طبعا

اين وضع در عين حال در شرايطی . شدگان برده مزدی آواره باقی نمی ماند
 روی می دھد که جنبش کارگری جھانی به برکت سرکوب قھرآميز ھميشه

از يک سو و رفرميسم راست اتحاديه ای از سوی ديگر، در  جاری سرمايه
وضعيت . وخيم ترين حالت درماندگی و سردرگمی و ضعف قرار دارد

دامنگير توده کارگر مھاجر دنيای سرمايه داری در دل اين اوضاع بسيار بيش 
که به وصف آيد دلخراش و جانکاه است، کارگرانی که زن و بچه و از آن 

در و مادر و ھمه کسان خود را گرسنه و آواره و برھنه رھا ساخته اند و پ

چھارگوشه جھنم سرمايه 
داری را طی کرده اند تا 
شايد در نقطه ای نيروی 
کار خويش را به ثمن بخس 
بفروشند و بھای آن را وثيقه 
زنده ماندن افراد خانواده 

اينان در دل اين . کنند
شرايط از زمين و آسمان 

قھر خدای گونه آماج 
سرمايه اند و خودشان و ھمه کسانی که با بھای فروش نيروی کار آنان 

ابعاد فاجعه به . ارتزاق می کنند در معرض مرگ ناشی از گرسنگی ھستند
اندازه ای عظيم و سنگين است که حتی مشاوران و دستياران و محارم نزديک 

دادن اين وضعيت و مالکان دوزخ نيز اين جا و آن جا با ھدف عادی جلوه 
خانم . شستن بار گناه از چھره نظام سرمايه داری زبان به سخن گشوده اند

شارن بورو، رئيس اتحاديه ھای جھانی کارگری، اعالم کرده است که 
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بيکاری کارگران مھاجر به ويژه در سه قاره آسيا و آفريقا و آمريکای التين 
کل سازمان ملل متحد ھم ھمين بان کی مون دبير . ابعاد انفجاری خواھد يافت

رئيس سازمان جھانی کار نيز در اين زمينه . حرف را تکرار کرده است
اين که سرمايه جھانی « : ھمه يک حرف دارند . افاضه کالم کرده است

بيچاره و بدبخت به علت بحران و تنزل نرخ سودش مجبور است از طبقه 
کارگر بين المللی به اندازه 

سيار بسيار الزم و شايد ھم ب
بيش از اندازه الزم قربانی 

ساکنان کره زمين بايد . بگيرد
معضل نظام سرمايه داری 
را خوب بفھمند و در مقابل 
آنچه روی می دھد بسيار 
» .صبور و گشاده رو باشند

آمارھا ھمه جا حکايت از اين 

ميليون بيکار به کارگران بيکار روی  ٢٠دارند که در روزھای آينده حداقل 
کارگران مھاجر جمعيت بسيار عظيمی از اين ارتش . ن اضافه خواھد شدزمي

رؤسای اتحاديه ھا و بان کی مون و سازمان . بيکاران را تشکيل خواھند داد
جھانی کار مسئول شستن بار گناه از چھره سرمايه و توجيه جنايت ھای 

ن اين طبقه کارگر بين المللی و بخش ھای مختلف اي. سرمايه داری ھستند
طبقه است که بايد در اين شرايط حساس از طريق گشايش يک جبھه نيرومند 
پيکار ضدسرمايه داری به دفاع از زندگی و زنده ماندن اين بخش از 

   .ھمزنجيران خويش برخيزد

  !ليه سرمايه متشکل شويم کارگران ع
  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

٨٧آبان  ١١

  

 پای درد دل يکی از کارگران کارخانه های قند
تثمار شدن  ١٣من با .... «  سال سابقه کار و اس
ف  ١٤و  طوح مختل دن در س ال درس خوان س

افتی  ه دري ای و ھم وق و مزاي ل حق يلی ک تحص
ه ام  ای ماھان زار ت ٣٠٠ھ ان استھ ا . وم ن ب م

أمين مخارج معيشتی  ه ت ادر ب اين حقوق اصالً ق
تم اه . خود نيس ھزار  ١٧٠درحال حاضر ھر م

د . تومان اجاره خانه می پردازم ھر کسی می دان
يچ وجه  ١٣٠که با  ه ھ ھزار تومان باقی مانده ب

رد دگی ک وان زن ی ت ن . نم ازه اي زار  ٣٠٠ت ھ
أخ دتی ت ا م والً ب م معم وق را ھ ان حق ير توم

ده  کالت پيچي ود مش ن خ د و اي ی کنن پرداخت م
  . مرا بازھم پيچيده تر می کند

يم؟....  راض کن ه اعت ن وضعيت چگون ه اي ا  ب ت
نفس مان در می آيد مأموران انتظامی قلم پايمان 

دارد . را خرد می کنند ی ن برای دولت ھيچ اھميت
يم ا نباش يم ي ده باش ا زن ه م ه . ک رمايه داران ب س

ه بيکار محض اين که م ن ھم ا بميريم از ميان اي
يک نفر ديگر را به جای ما می آورند و استثمار 

ل . می کنند ه در حال تعطي با ھمه اين ھا کارخان
دن  راض و جان کن بود و ما پس از تالش و اعت

  .زياد موفق شديم از تعطيل آن جلوگيری کنيم

ون ....  د ميلي ده ص ر نماين ه ھ س ب يس مجل رئ
د ی دھ ان وام م رای  .توم ام ب ت تم ا وقاح ب

ر و  ی فقي ه خيل د ک ی کن وزی م دگان دلس نماين
د ون !! بدبختن ک ميلي ا ي وق آن ھ ه حق ن ک از اي

ار تأسف می  تومان است دل می سوزاند و اظھ
رای آن  ه سازمانی رايگان ب کند و خواستار خان

ود ی ش ا م دگان . ھ ی نماين ا يعن ن ھ د اي ی گوي م
ن سئو!!! ضعيف ترين اقشار جامعه ھستند ال اي

ين  است که در جامعه ای که دولتمردانش اين چن
د،  ا را تحريف می کنن وقيح و گستاخ واقعيت ھ
ون  د ده ميلي ا چن عيت م س از وض يچ ک را ھ چ
د  ه باي د؟ چ يچ کالمی نمی گوي نه ھ ارگر گرس ک

   »... بکنيم؟

ع ا : منب اوه ھ دای ک ا ( ص مون و ب ه مض ل ب نق
  ) اختصار

  ٨٧آبان  ٩

 

 خ دولت سرمايه به اعتراض معلمانشالق و زندان، پاس
رضا عبدی سنبل آبادی دبير دبيرستان ھای 
منطقه نازی آباد تھران بر اساس حکم صادره 

ماه زندان و  ٥قضات دادگاه دولت سرمايه به 
جرم عبدی . ضربه شالق محکوم شده است ٢٠

اين است که خواستار افزايش دستمزد خود و 
ر جريان او د. ساير ھمزنجيرانش بوده است

معلمان سراسر  ٨٦و  ٨٥اعتراضات سال ھای 
کشور عليه سطح نازل معيشتی و فقر و فالکت 
و شرايط بسيار دشوار کار و استثمار خود مثل 

در آن جا . ھمه معلمان ديگر شرکت داشته است
ھمچون ساير ھمسرنوشتانش مورد تعرض و 
ضرب و شتم وحشيانه نيروی سرکوب سرمايه 

به جرم اعتراض عليه بی  قرار گرفته است،
حقوقی خود دستگير شده است و تحويل 

عبدی . سياھچال ھای نظم سرمايه شده است
 ٤٠مدتی در زندان مانده است و سپس با وثيقه 

ميليون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شده 
او مدتی بعد مجدداً به دادگاه سرمايه . است

ضربه شالق  ٢٠ماه حبس و  ٥احضار و به 
عبدی درشمار کسانی است . محکوم شده است

که خواستار سازمانيابی صنفی معلمان و 
اما او و ھمه معلمان . مبارزات قانونی ھستند

که قانون سرمايه ھمين است  کشور بايد بدانند
قانون سرمايه . که در باره آن ھا اجرا می شود

قانون بردگی مزدی و اطاعت محض اين 
ملزومات سودآوری  بردگان از کليه مصالح و

سرمايه ھا و استيالی بی چون و چرای نظام 
اگر بناست توده ھای طبقه . سرمايه داری است

کارگر و از جمله معلمان عليه استثمار و 
ستمکشی ھا و بی حقوقی خود مبارزه کنند 
. راھی جز اعمال قدرت عليه اين نظام ندارند

ظرف اعمال اين قدرت ھم پيداست که نه توسل 
قانون سرمايه و مبارزه صنفی محصور در به 

قوانين سرمايه داری بلکه يک سازمانيابی 
شورايی متکی به اراده آزاد و قدرتمند توده ھای 

ما حکم صادره . کارگر اين جامعه خواھد بود
عليه عبدی را قاطعانه محکوم می کنيم و 
خواستار ابطال فوری و بی قيد و شرط آن 

  . ھستيم

 ٨٧آبان  ١٠
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 »ی يک يورو هم نبايد به سرمايه داران کمک کردحت«
ی  ميليون نفر از شاغالن بخش ٢بيش از  و دولت

نقل شھری و بخش بزرگی از  کارگران حمل و
ان بخش خصوصی  شاغالن ريون ه در اعت اض ب

ژه  سياست ھای دولت در مورد ه وي ا ب رم ھ رف
امين اجت ا و ت ئبيمه ھ اعی و مس  له بازنشستگیم

ه  ٢٤بر به مدت اکت ٢١در روز  ساعت دست ب
د و راه اب زدن د اعتص ايی کردن نايع و . پيم ص

ه  ومی ب ل اعتصاب عم ه دلي ز ب ا ني ه ھ کارخان
ل شداعتصاب ويژه  . کارگران حمل و نقل تعطي

ن راه ه  در اي وان اتحادي ه فراخ ه ب ايی ک پيم
ارگری  ک ک ه کم راض ب ارد  ٢٨و در اعت ميلي

ه يوروي رای کمک ب ا ب ه بانک ھ حل ی دولت ب
زار شد، بحران بين المللی  دگان و برگ تظاھرکنن

د ودانش ه بردن ا حمل ه بانک ھ ری جويان ب درگي
ين راه ديدی ب ای ش يس رخ دادپيما ھ ان و پل . ي

ن در  رد و دو ت پليس از گاز اشک آور استفاده ک
دند روح ش ری مج ن درگي ته  .اي ی از خواس يک

 که بر پالکاردھا ديده می شد کنندگانھای تظاھر
ه سرمايه « : بود اين  د ب م نباي ورو ھ حتی يک ي

رد  اعتصاب عمومی در روز  »!داران کمک ک
ازه ٢٢  اکتبر با اعتصاب کارگران شاغل در مغ

ال شد ا دنب دين . ھ اھد چن ا ش ر م در دو سال اخي
ه د م ک وده اي هاعتصاب عمومی در يونان ب  ر ھم

شديد پليس مواجه شده  موارد با مقاومت و حمله
دون اعتصاب کتا کن .است ته ان ه  نندگان نتوانس ب

ا  ھای خواسته واره دولت ھ خود برسند زيرا ھم

ايی در  از خالی بودن صندوق دولت و عدم توان
د ا  .افزايش بار اقتصادی دولت حرف می زنن ام

د صندوق  عوقتی پای مناف سرمايه به ميان می آي
ارگر و  ردم ک اب م ه حس ه ب ت البت ای دول ھ

ود و د ی ش ر م تکش پ ذل و زحم ه ب ا ب ت ھ ول
بخشش می پردازند و به ازای اين خوش خدمتی 

ا بر دوش ھمين مردم می برای سرمايه بار آن ر
د ی بر. اندازن اال م ا را ب ات ھ دمات مالي د، خ ن

د و ی دھن اھش م ومی را ک ی گذ عم ر م د فق ارن
  . گسترش يابد بازھم

    ٢٠٠٨اکتبر 

  
  

 اعتراض کارگران در آتن
ر ٢٣روز   ا اکتب ده ک ه  ٤رگران بافن کارخان

اراس  نعتی الن ل  درص ان درمقاب مال يون ش
 ٤. پرداختند اقتصاد در آتن به تظاھرات وزارت

ه  تند  ١٢٠٠ماه است که اين کارگران ک ر ھس نف
د رده ان ت نک وقی درياف ان  ،حق را کارفرماي زي

د ه ان ه گرفت تن کارخان ه بس ارگران . تصميم ب ک
قتصادی وارد ا برای گفتگو با مسئوالن کوشيدند

اما پليس چون ھميشه وظيفه  .وزارت خانه شوند
ام داد و  وب انج رمايه را خ انی از س نگھب
رار  تم ق ورد ضرب و ش کارگران معترض را م
ان آن  ه مي ادی را ب ای اشک آور زي داد و گازھ

کارگران خواھان پرداخت فوری . ھا پرتاپ کرد
ک  ٤ ه و کم تمزد معوق اه دس ون  ٣٥م ميلي

رای ورويی ب اره  ي دازی دوب ه  ٤راه ان کارخان
تند ان. ھس ی گم ا ب رگرم  ام ه س ر اقتصاد ک وزي

ه ٢٨ کمک رتق و فتق ورويی ب ارد ي  بانک ميلي
ا ران زده اھ رایی بح ی ب ت وقت ا  س و ب گفتگ

دارد و  ارگران ن اری و ک ه بيک ر ب ارگران فق ک
  .فکر نمی کند

ايی در يونان ه بخش ھ  نيز چون ايران سرمايه ب
ن  .آن ھا بيشتر استخ سود نر می رود که در اي

ز ا ني ون  ج ار چ روی ک ز ني ی ج ارگران نقش ک
ه  د متوجه نمی شوند ک بودن در امر توليد ندارن
د و  سرمايه داران چه برنامه ای را پيش می برن

د د آن چه . چه سياستی را دنبال می کنن نمی دانن
ود ورا  ی ش ه م د چ ی کنن د م ه تولي ه  ک چگون

ردتوزيع  ه استگردش  .دمی گ . سرمايه چگون
ان  ود و زي اب س روش حس د و ف يالن خري و ب

برچه منوالی است و اصوال نقش آن ھا در توليد 
تی يکباره با تصميم سرمايه در نتيجه وق. چيست

ه و انتقال سرمايه خود به بستن کارخان دار برای
ی  افلگير م وند غ ی ش ه م ر مواج ته ای ديگ رش

ا ب گردند ا تصميو بايد ماه ھ دامی گذرد ت ه اق م ب
د ارگری.بگيرن ورای ک ه ش ايی ک ی از کارھ  يک

رل  ی و کنت ارت و حسابرس د نظ ی دھ ام م انج
ارگران در  ه ک وری ک ه ط ت، ب ور اس ين ام ھم
ل می  د و چون از قب د دخالت می کنن روند تولي
تمزدھا و  ق دس رای تعوي رمايه دار ب ه س د ک دانن
ه  ارگران چ ازی ک ه و بيکارس ل کارخان تعطي

ايی  ه ھ ادگی برنام د آم اده کن ت پي ن اس را ممک
رای  وری ب ای ف ه ھ رای برنام وگيری از اج جل
    . او را دارندضدکارگری 

  ٢٠٠٨اکتبر 

 

 کار و قراردادهای موقت سرمايه
بر اساس مندرجات روزنامه ھای وابسته به محافل مختلف دولت سرمايه 

ده ھا  بيش از ١٣٨٦داری ايران فقط در فاصله چند روز مانده به پايان سال 
دايره شمول اين آمار نه ھمه کشور . ھزار کارگر از کار اخراج می شوند

بلکه چند ناحيه صنعتی و به طور مشخص فقط شھرھای طبس، سنندج، 
اين بدان معنی . بجنورد، قزوين، زنجان و منطقه غرب تھران را در می گيرد

ار است که شمار کارگران در معرض اخراج، در روزھای پايان سال بسي
کارگران اخراجی ھمگی بر اساس قراردادھای کوتاه مدت . بيش از اين است

آنان نه فقط کار خود که غالب حقوق ماه اسفند، تمام . مشغول کار بوده اند
نظام . خود را نيز از دست می دھند!! »پاداش« روزھای مرخصی ساالنه و 

به کارگران سرمايه داری و دولت سرمايه داران در آستانه حلول سال نو 
عيدی اين نظام، گرسنگی، بی سرپناھی، محروميت از دکتر . عيدی می دھند

و دارو و درمان، محروميت از ھر نوع آزادی و حقوق انسانی، افزايش شمار 
ھميشه کثير کودکان خيابانی، جنگ، زندان، شکنجه و مرگ ناشی از 

اساس ساليان زيادی است که کار بر . گرسنگی و فالکت و شالق است
قراردادھای موقت مکتوب و نامکتوب به شيوه ھمه جا رايج رابطه خريد و 

ھم اکنون . و به ويژه جامعه ما مبدل گرديده است افروش نيروی کار در دني
« عظيم ترين بخش توده ھای کارگر ايران در چھارچوب ھمين 

سراسر اجباری و تحميلی به رقت بارترين شکل ممکن توسط !! »قراردادھای
سرمايه داران خصوصی و شرکت ھای دولتی سرمايه داری استثمار می 

برای  اتاريخ سرمايه داری تاريخ تالش بی وقفه سرمايه داران دني. شوند
ما پديده موسوم به ا. کشف شيوه ھای تازه تشديد استثمار کارگران است

عميق تر شناخت، مکان آن را در  را بايد به گونه ای" ردادھای موقتقرا"
وقعيت کنونی حيات سرمايه داری و تاريخ مبارزه طبقاتی ميان کارگران و م

برای مقابله با آن به راھکارھای  اسرمايه خوب درک کرد و در اين راست
يک گزينه معين نظام " قراردادھای موقت. "آگاھانه و کارآمد دست يازيد

شرايطی  سرمايه داری برای تشديد ھر چه بيشتر استثمار توده ھای کارگر در
  : است که

ادامه حيات نظام سرمايه داری خواه در مقياس جھانی و خواه در ھر . ١
جامعه خاص در گرو کسب نرخ ارزش اضافی ھرچه بيشتر و عظيم تر 

يک مقايسه بسيار ساده بين حجم سرمايه گذاری ھای ھر کشور در . است
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ميزان فاصله ميان شروع و ختم ھر سال نشان می دھد که چگونه حجم و 
اين سرمايه . با بيشترين سرعت در حال افزايش است اسرمايه ھا در ھمه ج

ھا ھمه سود و باز ھم سود می خواھند، سودی که بايد توسط کارگران توليد 
و اين در حالی است که شمار کارگرانی که بايد اين سودھای عظيم را . شود

ته پيش ريز می شوند توليد کنند در قياس با حجم سرمايه ھای کالنی که پيوس
نتيجه طبيعی و محتوم اين روند آن است که بايد به . کمتر و کمتر می گردد

صورت بی امان استثمار کارگران تشديد شود و نرخ استثمار آنان توسط 
ھر سال حجم . به جامعه خودمان نگاه کنيم. سرمايه باالتر و باالتر رود

د، در حالی که شمار کارگران سرمايه ھای در حال انباشت سر به فلک می زن
کند به نسبت سرمايه ھای عظيم پيش ريز شده کمتر  اشاغل اگر ھم افزايش پيد

در  نرخ استثمار کارگر ايرانی که مثالً  ادرست بر ھمين مبن. و کمتر می گردد
درصد بوده است در حال حاضر به  ٣٠٠تا  ٢٠٠چيزی ميان ١٣٥٢سال 
نظام سرمايه داری در روند توسعه امروز . درصد رسيده است ١٢٠٠ سطح

و تکامل خود در موقعيتی قرار گرفته است که فقط از طريق فشار ھر چه 
بيشتر بر کارگران و کسب نرخ بسيار باالی ارزش اضافی قادر به ادامه 

  .حيات است

رقابت ميان نيروی کار در ھر جامعه و در سطح جھانی به صورت . ٢
ظه حاضر بيش از يک ميليارد نفر از سکنه در لح. ھولناکی تشديد شده است

در جامعه ما آمارھای . کره زمين که در سن اشتغال قرار دارند بيکار ھستند
ميليون  ١٧تا  ٣ھستند جمعيت بيکاران را بين !!! دولتی که خيلی ھم دقيق

اين که شمار واقعی انسان ھای فاقد اشتغال و کار در کجای ! گزارش می کنند
ما اين امر که ا. خط فاصل قرار می گيرد درست معلوم نيستاين منحنی يا 

جمعيت بسيار کثيری از سکنه کشور ھميشه بيکار است موضوعی است که 
بيکاری . حديث زندگی سراسر درد و رنج و مرارت و بدبختی ھمه ماست

اين نظام نه فقط قادر به مھار بيکاری . پديده ذاتی نظام سرمايه داری است
حظه آن را به پايه طبيعت وجودی خود ھر روز و ھر ل نيست بلکه بر

بيکاری در ھمان حال که ذاتی . افزايش می دھد صورت عنان گسيخته ای
سرمايه داری است و در ھمان حال که مشکل اين شيوه توليد است، يک نعمت 

با افزايش بيکاری رقابت ميان بيکاران . الھی برای سرمايه داران ھم ھست
صاحبان سرمايه اين فرصت را . ر حادتر و حادتر می شودبرای يافتن کا

مغتنم می شمارند و بھای نيروی کار را تا سرحد ممکن به قيمت پرتاب 
در . ميليون ھا انسان به باتالق گرسنگی کاھش و باز ھم کاھش می دھند
به  اشرايط موجود ميزان بيکاری و رقابت ميان بيکاران در تمامی دني

  . ال استصورت وحشتناکی با

آرايش قوای ميان طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار، در سطح جھانی و در . ٣
درون ھر جامعه، سخت به زيان اولی و به نفع دومی است، وضعيتی که به 
. نوبه خود محصول دخالت چند عامل اساسی در تمامی طول قرن بيستم است

در بخش  ديکتاتوری ھار سرمايه و سرکوب بی امان مبارزات کارگران
مھمی از دنيا، به قالده کشيده شدن جنبش کارگری توسط بورژوازی در ھمه 

بر بخش  ایممالک اردوگاه شوروی سابق، تسلط رفرميسم راست اتحاديه 
 نی، تأثير مخرب احزاب طيف رفرميسمعظيم ديگری از جنبش کارگری جھا

ری اين چپ در شکل تالش برای تبديل طبقه کارگر به تسمه نقاله قدرت گي
احزاب مؤثرين نقش را در تحميل وضعيت وخيم کنونی بر جنبش کارگری 

  .بين المللی بازی کرده است

شيوه تشديد وحشيانه استثمار کارگر در » قراردادھای موقت کار« طرح 
شرايطی است که آثار زيانبارعوامل باال ھمه جا بر مناسبات ميان نظام 

جان کالم اين است که . ی کندسرمايه داری و جنبش کارگری سنگينی م
 اسرمايه برای ماندگاری خود نيازمند باالترين نرخ ارزش اضافی است، دني

پر از ارتش بيکاران است و رقابت برای يافتن کار در ميان طبقه کارگر بيداد 
می کند، جنبش کارگری نيز زير فشار عواملی که گفتيم در موقعيت ضعيفی 

يکه تازی بی عنان سرمايه داران و دولت آن  محصول اين اوضاع. قرار دارد

ھا برای سالخی ھر چه بيشتر زندگی کارگران در جھت افزايش سود سرمايه 
يک راھکار بسيار مھم نظام سرمايه داری » قراردادھای موقت کار« است و 

سال ھای زيادی است که نھادھای عظيم مالی و برنامه . در ھمين راستاست
انند صندوق بين المللی پول، بانک جھانی و سازمان ريزی سرمايه داری، م

تجارت جھانی ھمگی دست به کار ھر چه سراسری تر کردن اين راھکار در 
آن ھا به نوبه خود از دولت ھای ھمه ممالک می خواھند که . ھستند اسطح دني

به  ااين نھادھ. در تحميل اين راھکار بر توده ھای کارگر دريغ نکنند
اھکار عليه معيشت و امکانات زيستی کارگران را به شرط کارگيری اين ر

از اضافه ارزش ھای توليد  اکشورھ تمی سھم بری افزون تر سرمايه دارانح
در ھمين جا بايد بر اين . شده توسط کل طبقه کارگر جھانی تبديل کرده اند

ً انجام می دھند دقيق انکته سخت تأکيد کرد که آنچه اين نھادھ ھمان چيزی  ا
ت که ھر سرمايه دار و ھر دولت سرمايه داری با تمامی توان خويش اس

و تحميل ھر چه ھولناک تر آن بر بردگان مزدی نظام سرمايه  اخواستار اجر
  .داری است

سؤال اساسی اين است که ما در مقابل فشار بی رحمانه و وحشيانه سرمايه 
؟ در .بايد بکنيمداران و دولت آن ھا برای تحميل قراردادھای موقت کار چه 

اين زمينه شايد نزديک ترين پاسخ اين باشد که ھمه جا شعار الغای 
ما اين نيز ا. بی ترديد اين کار را بايد بکنيم. قراردادھای موقت را سر دھيم

روشن است که صرف شعار دادن و حتی مجرد اعتراض کردن ھيچ مشکلی 
می شود و اين  سر داده اچند سال است که اين شعارھ. را حل نمی کند

ما فشار سرمايه داران و دولت آن ھا برای تحميل  ا اعتراضات انجام می گيرد
ً اين جنايت بر ما نه فقط ھيچ کاھش نيافته بلکه وسيع . افزايش يافته است ا

» قرارداد موقت کار« واقعيت اين است که توسل سرمايه داری به راھکار 
است و به ھمين دليل سرمايه  برای اين نظام يک مسئله اساسی استراتژيک

داران و دولت ھا به ھيچ وجه حاضر نيستند در مقابل ابراز نارضائی ھا، 
قراردادھای موقت . شکايات و اعتراضات پراکنده کارگران عقب نشينی کنند

مسئله حياتی سرمايه داری است و برای لغو آن نيز بجز اعمال قدرت گسترده 
بر ھمين اساس، . اه ديگری وجود نداردسراسری و طبقاتی کارگران ھيچ ر

سخن مشخص ما در اين زمينه و در قلمرو پيکار با اين تھاجم سرمايه داری 
  :اين است که

ھزار تومان دستمزد ماھانه  ٦٠٠به طور سراسری حول تحميل حداقل  .١
   .بر سرمايه داران و دولت آن ھا متحد شويم و مبارزه کنيم

، اخراجی و جويای کار نيز در تمامی اعالم کنيم که ھر کارگر بيکار .٢
ھزار تومان حداقل دستمزد را بدون کم و کاست  ٦٠٠مدت بيکاری بايد کل 

   .دريافت دارد

اعالم می داريم که  با طرح اين مطالبات و مبارزه برای تحقق آن ھا ما عمالً 
ھر انسانی در ھر شرايطی مستقل از شاغل و بيکار و جنسيت و سن و محل 

کان زيست و غيره حق زندگی کردن و حق برخورداری از ھمه تولد و م
قرارداد موقت و غيرموقت کار، بيکاری . امکانات رفاھی و معيشتی را دارد

داشتن يک زندگی انسانی مرفه و با امکانات . يا اشتغال به ما مربوط نيست
ما برای تحميل اين حقوق بديھی و مفروض خويش . حق مسلم و قطعی ماست

  . م سرمايه داری مبارزه می کنيمبر نظا

  ! کارگران

اگر ھمه ما به قدرت عظيم طبقاتی خود . اگر ھمه ما عليه سرمايه متحد شويم
کنيم، اگر ھمه ما آثار توھم به اين حرف و آن حرف دولتمردان، اين  اءاتک

جريان و آن جريان اپوزيسيون درون و بيرون طبقه سرمايه دار يا اين گروه 
سياسی بی ربط به طبقه مان را از وجود خود پاک سازيم، اگر ما و آن گروه 

خود عليه سرمايه متشکل و متحد گرديم، مطمئن باشيد که می توانيم خواسته 
ھای باال و ھمه خواسته ھای ديگرمان را بر سرمايه داران و دولت آن ھا 

خم اين  در پيچ و. ما و نظام سرمايه داری ھميشه با ھم در جنگيم. تحميل کنيم
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ً جنگ صرف قدرت پيکار طبقاتی است که سرنوشت ھمه چيز را مشخص می  ا
ھر . کند، قدرت طبقه ما در سازمان يافتگی آگاھانه ضد سرمايه داری ماست

ً نوع متشکل شدنی مسلم صد ھا ميليون کارگر در اتحاديه ھای . قدرت نيست ا
ه قدرت بلکه عامل نه ماي اما عضويت آنھا در اين نھادھاعضوند  اکارگری دني

ً تاريخ. سقوط آن ھا از ھر نوع اعمال قدرت گرديده است جمعيت عظيمی از  ا
به دار احزاب سياسی با نام ھای مختلف چپ يا راست آويزان  اکارگران دني

اقتدار بلکه عامل نابودی  اما آويختگی آن ھا به اين جريانات نه منشابوده اند 
  .يه داری آنان شده استتمامی قدرت پيکار طبقاتی ضد سرما

که ھستيم برای متشکل شدن خويش در يک سازمان  ابياييد در ھر کج
سراسری ضد سرمايه داری تالش کنيم و بياييد لحظه لحظه اين متشکل شدن 
و متحد گرديدن را بر متن مبارزه جاری برای تحميل مطالبات روز خود از 

  . جمله مطالبات باال بر سرمايه به پيش بريم

 !رگران عليه سرمايه متشکل شويم کا

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

٢٥/١٢/٨٦  
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 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

در يک  .می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعماق مرگ و نيستی رانده 
شکاف طبقاتی اکنون به چنان . سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی سابقه ھستيم

جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران اين . ورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است
بستن جاده . روزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

  .ر ايران عليه سرمايه تبديل شودھا و قطع شريان ھای حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگ

و يکی از . يامده استبا اين ھمه و به رغم آن که کارگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد ن
اگر مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای پيداست که . علت ھای به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه کارگری را در ھمين جا بايد جست

گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی . مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ھا و فداکاری ھای خود راه به جايی نخواھند برد
تاکيد بر پايه ای بودن مطالبات در اين . پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر است امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک

، ثانيا و مھم تر منشور از آن رو ضروری است که اوال کارگران ايران در اوضاع کنونی حتی از پايه ای ترين حقوق متعارف کارگران دربخشی ازجھان محرومند و
که خود شرط الزم مقاومت در مقابل سرمايه در شرايط کنونی  - رتقای مبارزات پراکنده کارگران به سطح يک مبارزه سراسری در وسيع ترين شکل آناز آن، الزمه ا

  . نه طرح مطالبات اين يا آن بخش از کارگران بلکه طرح مطالبات کل طبقه کارگر در عمومی ترين و پايه ای ترين بيان آن است - است

نفس طرح ھرگونه مطالبه اعم از پايه ای و غيرپايه ای به . تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کننداما مھم 
افی ای که برای سرمايه داران طلب کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراض. معنای آن است که کارگران از سرمايه داران طلبکارند

بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھا می گويند که آنان بايد اين مطالبات را . کرده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند
کارگر در . خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشندبدين سان، کارگران درھمان مبارزه . از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند

ايد تمام ثروت جامعه لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا بايد من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا ب
ره باشم؟ اين ھمان رويکرد و زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر منشور حاضر را برمبنای آن را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھ

  . تدوين کرده ايم

  :مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران در شرايط کنونی عبارتند از 

  . ھزار تومان باشد ۶٠٠حداقل دستمزد ماھانه ھر کارگر در شرايط کنونی بايد  -١
  . ھزار تومان در ماه برخوردار باشند ١٠٠سال بايد از حقوق ثابتی به مبلغ  ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
  .يمه بيکاری نبايدازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشدب. تمام بيکاران آماده کاربايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۴
  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت الغاء بايد گردد - ۵
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن،بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ۶
  :تحقق اين امر در گرو آن است که. باطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری استمسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارت - ٧
  . از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود -  
  . رای کارگران اختصاص دھددولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد ب -  
  . بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد - ٨
  . آموزش و پرورش در تمامی سطوح بايد رايگان شود - ٩
  . اياب و ذھاب در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٠
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١١
  . معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرندھمه سالمندان و  -١٢
  .سال بايد به طور کامل الغاء گردد ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١٣
  :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۴

  . اده وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشندزنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خانو -  
  .ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گردد -  
  . تشکيل خانواده يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨زدواج قبل از سن ھرگونه ا -  

  .ايجاد ھرگونه تشکل کارگری از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد -١۵
  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١/٢/١٣٨٧  
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ی برای ايجاد تشکل هماهنگسايت کميته 

طور روزمره به روز شده و ه ب کارگری
اخبار جديد کارگری در آن منتشر 

 .گردد می
   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

برای تماس با ما نامه الکترونيکی 
 :خود را به آدرس زير بفرستيد

  

hamaahangi@gmail.com   
  

برای اشتراک اين خبرنامه به سايت کميته مراجعه کرده و آدرس 
در . وارد کنيد" خبرنامه سايت"الکترونيکی خود را در قسمت 

توانيد در ھمين  صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می
  .فھرست مشترکين شويدقسمت خواھان حذف نام خود از 


